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LEDER   
Så var valget endelig over. Det pågangsmotet 
og den energien jeg har opplevd blant Rødts 
tillitsvalgte og frivillige denne valgkampen, viser 
at Rødt fortsatt vil være å regne med, selv om 
Stortingsplassen så vidt glapp. Men jeg skal 
være ærlig: Jeg er skuffa over at det ikke gikk. 
Jeg er sint på at muligheten for å være med å 
dra Stortinget til venstre, glapp. Jeg er lei meg 
på vegne av alle dem som hadde hatt bruk for 
å ha Rødt til stede på Stortinget de neste fire 
årene.

Samtidig nekter jeg å være fullstendig 
misfornøyd. Det går ikke an å si at Rødt har 
drevet en dårlig valgkamp. Vi har vist fram 
forskjells-Norge på landets største TV-kanaler. 
Vi har avslørt sosial dumping i nært samarbeid 
med dem det angår. Vi har vært de eneste som 
tok opp kampen mot elitens OL-planer. Og når 
vi omsider fikk slippe til på partilederdebatten, 
satte vi dagsorden og snudde helsedebatten 
på hodet. Alt dette har vi grunn til å være stolte 
av!

Valget har handlet veldig mye om partilederne, 
Jens mot Erna. Men vi må ikke glemme at 
det dette egentlig handler om, er vanlige 
menneskers hverdag. Nå har vi fire år med 
gamle ideer og dårlige løsninger foran oss. Det 
er vanlige mennesker som vil merke forskjellen 
når Siv og Erna går løs på arbeidsmiljøloven, 
sykelønnsordninger og pensjonsrettigheter. 
Mange av oss husker imidlertid fortsatt noen 
triks fra sist det var borgerlig regjering i 
Norge. Vi samler gjerne 60 000 mennesker på 
Youngstorget igjen, hvis det trengs for å stoppe 
høyrepolitikken dere planlegger. 

Rødt skal fortsette med det vi er gode 
på, og fortsette å bygge videre det eneste 
systemkritiske partiet på venstresida. Den 
beskrivelsen er jo til og med Siv Jensen enig 
i: Vi er det eneste partiet som utfordrer den 
kapitalistiske måten å gjøre ting på. Og man 
trenger ikke se lenge på dagens Europa for å 
forstå at det trengs.

Rødt er fortsatt et parti i støpeskjeen. Det 
betyr at vi prøver å være ydmyke om at vi ikke 
har alle ferdige svar. Det betyr også at alle som 
engasjerer seg kan være med å sette preg på 
framtidas Rødt. Det er ikke bare ønskelig, det 
er helt nødvendig: for å videreføre fornyelsen av 
Rødt trenger vi nye folk! Bli med på laget.

Valget

Bjørnar Moxnes
b.moxnes@roedt.no
Leder i Rødt

Blåmandag: Rødt-leder Bjørnar Moxnes frykter Erna Solbergs planer for den norske velferdsstaten. Foto: Kjetil Ree/Wikipedia.

VALGET
Brage Aronsen brage@roedt.no 
Iver Aastebøl iver@roedt.no 

Privatisering. Budsjettkutt. Økt 
maktkonsentrasjon hos de rikeste. 
Høyresidas valgskred kan få store 
konsekvenser for velferdsstatens 
framtid, spår Rødt-leder Bjørnar 
Moxnes.

Det holdt ikke hele veien inn for Rødt, og partiet 
må belage seg på fire nye år uten stortingsplass. 
Valgresultatet ble en stor opptur for høyrepartiene, 
men Rødt-lederen er klar for å gi dem knallhard 
motstand gjennom hele kommende periode. 
 – At høyresida vant kan vi ikke gjøre noe med. 
Men regjeringspartiene er ikke eneveldige i Norge. 
Kampen om hvor mye de får gjennomført er ikke 
tapt. Den starter nå, og avhenger mye av hvem 
som har folkemeningen på sin side fra sak til sak. 
De borgerlige partiene kan vente seg motstand 
for hvert sykehjem som privatiseres, hver million 
som skal gis i skattelette og hvert komma i 
Arbeidsmiljøloven som skal endres.

Rammer hverdagen
– Det er ikke tilfeldig at Dagens Næringsliv bringer 
oss et jubelintervju med Stein Erik Hagen dagen 
etter valget. Valgets virkelige vinnere og tapere 
er ikke partiene. Det er folks hverdag denne 
politikken vil ramme. 
 Moxnes mener valgresultatet først og fremst er 
en blåmandag for vanlige arbeidstakere. Han peker 
på Arbeidsmiljøloven som eksempel. 

 – Noe av det viktigste de rødgrønne gjorde 
da de vant i 2005 var å slå tilbake endringer 
i Arbeidsmiljøloven som ville gjort det 
enklere å ansette folk midlertidig. Vi vet at de 
borgerlige klør i fingrene etter å gå løs på loven 
på nytt. Arbeidsmedisiner Ebba Wergeland i 
Arbeidstilsynet har pekt på at høyrepartienes 
ønske om svekket oppsigelsesvern og mer 
midlertidige ansettelser kan gi oss et stort 
folkehelseproblem. Årsaken er at vi vil få en 
større andel utrygge jobber med helsefarlige 
arbeidsforhold.
 – Høyre har lenge ment at problemet med 
Arbeidsmiljøloven er at den er for streng. Men 
problemet med loven er at den ikke håndheves. 
Rødt mener at Arbeidstilsynet må få bedre verktøy 
til å sette en stopper for arbeidsmiljøkriminalitet. 
De borgerlige ønsker en utvikling i stikk motsatt 
retning. Dét er det mange som kommer til å føle på 
kroppen. 

Arvesølv på billigsalg
I følge Finansavisens analytikere vil de borgerlige 
selge statlig eide aksjer for nærmere 100 
milliarder kroner. Planen er å kvitte seg med 
flyselskapet SAS, havbruksselskapet Cermaq og 
eiendomsselskapet Entra Eiendom. I tillegg vil den 
statlige eierandelen reduseres i Statoil, Telenor, 
Kongsberg Gruppen og Yara.
 – Disse selskapene er det norske folks arvesølv. 
Dersom staten helt eller delvis selger seg ut vil 
det legge store begrensninger på mulighetene til 
å føre en aktiv næringspolitikk. Det vil bety mer 
usikkerhet blant de ansatte og fortsatt ukontrollert 
vekst i lederlønninger. Ikke minst vil vi vi miste 
mulighetene til en politisk styrt satsing på grønn 
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Fylkestingsrepresentant Ronny Kjeldsberg 
mener Venstres finansieringsmodell for 
førstegangsetablerere bidrar til at unge som 
allerede har god råd, får enda bedre råd.
 – Venstres låneforslag vil ikke hjelpe 
spesielt mange unge inn på boligmarkedet. 
Det vil rett og slett være en subsidiering av 
alle de ungdommene som allerede har god 
råd, i og med at alle de som har økonomi til 
å håndtere et lån i utgangspunktet vil få et 
billigere lån, mens veldig få av de som ikke 
har råd, vil få råd med dette, sier Kjelsberg til 
Adresseavisen.

Lover fortsatt 
OL-motstand

OSLO:

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sammenligner OL-
valgkampen med en fotballkamp hvor ja-siden 
har stilt med 11 spillere på banen, og nei-siden 
med kun en keeper i mål.
 – Alle som vil kan kaste seg inn nå og legge 
press på sine stortingskandidater. Da vil ja-
siden for OL møte en helt annen motstand, 
sier Moxnes til VG. 

Fornybart 
i Bergen

Advarer mot 
borgerlig 
boligpolitikk

HORDALAND:

SØR-TRØNDELAG:

Rødt Bergen foreslår at kommunen skal 
installere solfangere på to av Rådhusets 
kortvegger og på taket.
 – Det haster med å sette i gang 
overgangen fra petroleumssamfunnet til en 
mer bærekraftig energiform. Derfor må vi 
lokalpolitikere gå foran. Bergen har alt å vinne 
på å installere solfangere på offentlige bygg, 
sier bystyrerepresentant Sofie Marhaug til 
Bergens Tidende.

Forsvarer 
lokal-
sykehuset

NORDLAND:

– I Vesterålen står partiene samlet om at 
Nordlandssykehuset Stokmarknes skal 
få beholde tilbud som gis i dag. Da bør 
også stortingspolitikerne følge opp og ta 
ansvar, men helseminister Gahr Støre sier 
han ikke kan overstyre Helse Nord, sier 
fylkestingsrepresentant for Rødt, Ingeborg 
Steinholt til Bladet Vesterålen. 

Blåmandag for 
velferdsstaten

industri.
 – Det statlige eierskapet har historisk spilt 
en viktig rolle fordi konsekvensene av hvordan 
disse selskapene styres påvirker hele samfunnet. 
Kontrollen over naturressurser og sentrale 
samfunnsoppgaver bør ligge hos folkevalgte og 
ikke overlates til private som ikke representerer 
fellesskapets interesser, mener Moxnes.

Angriper velferdsstaten nedenfra
Høyre har de siste årene forsøkt å få et bedre 
forhold til fagbevegelsen, og gjentatte ganger 
påstått at de ikke vil svekke arbeidstakernes 
rettigheter. Moxnes tror Høyre først og fremst har 
skiftet strategi. 
 – Det er en slu taktikk, hvor de framstår mykere 
i kantene. I stedet for å gå i åpen konflikt med 
fagbevegelsen, tror jeg angrepene vil være mer 
lavmelte. De vil gå etter de som står svakest først 
i sine angrep på velferden. De prøver å så mistillit 
mellom de som arbeider og de som ikke har helse 
til å stå i jobb. 
 – Derfor er det viktig i tiden som kommer 
å stå opp for dem som trenger fellesskapets 
hjelp for en periode, hvis den nye regjeringen 
prøver å endre sykelønnsordningen eller svekke 
trygdeordningene. Det må fortsatt være sånn at 
folk som har stått på og bidratt, må få hjelp den 
dagen de blir syke eller av andre grunner ikke har 
mulighet til å jobbe. I løpet av livet vil de aller 
fleste av oss bli syke, miste jobben eller på andre 
måter behøve fellesskapets beskyttelse. Derfor har 
man god bruk for å verne om rettighetene til de 
som faller utenfor, selv om det kanskje ikke gjelder 
en selv akkurat nå. 

Over 200 nye medlemmer - etter valget
Rødt-lederen hadde store forventninger om 
plass på Stortinget etter valget, og innrømmer at 
valgresultatet var et nederlag. Men han har ingen 
planer om å gi seg, og ser heller framover. 
 – Nå må vi rette et kritisk blikk mot oss selv og 
fortsette fornyelsen av partiet. Det er halvannet 
år siden en ny generasjon tok over. Vi har startet 
fornyelsesprosessen, men ikke kommet langt nok. 
 Han er overrasket over viljen til å brette opp 
ermene etter nederlaget.
 – Man skulle kanskje tro mange mente dette 
var en slags siste sjanse for partiet, og at folk ville 
gi opp om det ikke gikk veien denne gang. Men 
i stedet har nesten det motsatte skjedd. De tre 
første dagene etter valget fikk vi over 200 nye 
medlemmer. Det motiverer.  
 Moxnes er opptatt av at venstresida ikke må 
miste selvtilliten i årene som kommer. 
 – Nå vil sikkert noen mene at eneste måten 
venstresida kan moderniseres på, er å fri til mer 
sentrumsorienterte velgere. Det vil jeg advare 
mot. Det siste vi trenger nå, er en venstreside som 
i enda større grad glemmer hvor den kommer fra. 
Som glemmer at det finnes klassemotsetninger, 
og at det er vår oppgave å stille oss på vanlige 
arbeidstakeres side. Vi må ikke glemme å være 
stolte av hva arbeiderbevegelsen og venstresida har 
bygget opp i de nordiske velferdssamfunn. Det må 
vi holde fast i på veien videre. 

Rødt-leder: Bjørnar Moxnes. Foto: Einar Aslaksen.

Blåmandag for 
velferdsstaten
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HELSE
Åsne Hagen asne.hagen@gmail.com 

Større klasseforskjell i tilgangen på 
helsetjenester og dårligere styring 
med helsesektoren. Det kan bli følgene 
av helsedirektivet til EU, som Norge 
vedtok i juni.
Større klasseforskjell i tilgangen på helsetjenester 
og dårligere styring med helsesektoren. Det kan bli 
følgene av helsedirektivet til EU, som Norge vedtok 
i juni.
 – Med helsedirektivet skal helse være en vare 
på lik linje med andre varer, og en del av de 
fire friheter i EU, sier Mimmi Kvisvik, leder i 
Fellesorganisasjonen. Hun advarer mot større 
ulikhet i helse som følge av direktivet.
  – Det kan bli en omvendt Robin Hood-effekt, 
å ta fra de fattige og gi til de rike. Dette har et 
klasseperspektiv, internt i Norge og når det gjelder 
skillene mellom land i Europa.
 
Vedtatt i det stille
Helsedirektivet, også kjent som 
pasientrettighetsdirektivet, ble behandlet på 
Stortinget i all stillhet like før sommeren og vedtatt 
17. juni. Norge har dermed sluttet seg til markedet 
for sykehusbehandling på tvers av landegrenser i 
EU.
 Mimmi Kvisvik er overrasket over mangelen på 
offentlig debatt om dette.  
 – Halvparten av folk i Norge mener EU har 
for stor påvirkning her i landet. Likevel passerer 
helsedirektivet så lett og elegant gjennom i 
Stortinget, nesten uten debatt.
 Kvisvik mener konsekvensene av direktivet ikke 
ble analysert og vurdert tydelig nok i behandlingen 
på Stortinget.
 – Det høres jo så tilforlatelig og flott ut å 
systematisere retten til nødvendig helsehjelp 
fra spesialisthelsetjenesten, og at man såkalt 
fritt kan få oppfylt denne retten hvor som helst. 
Men det er først og fremst en tilrettelegging for 
enkeltpersoner og konsern som har greit med 
penger, og konsernene får tjene enda mer. Dette er 
et usolidarisk system, sier Kvisvik.
 
Helse for de få
Direktivet lar de som tilbyr tjenester ta så mye 
betalt de vil, så lenge de ikke setter ulik pris ut fra 
hvilket land pasienten hører til. Mange pasienter 
vil bare få dekket deler av kostnadene fra det 
offentlige i hjemlandet, resten må hver enkelt 
betale selv. Dette kan få dramatiske utslag for 
hvordan helsegoder blir fordelt, både i og mellom 
landene. 
  – Det er forsikringsselskapene som vil drive 
frem og organisere «valgfriheten» for folk, men 
først og fremst er det de ressurssterke som vil 
benytte dette, sier Roar Eilertsen fra De Facto.
– Et europeisk helsemarked vil bety at 
helseressursene i fattige land i større grad blir 
brukt av folk fra det rike nord-vest, og i nord-

vest mer av private aktører. Taperne er de som er 
avhengige av offentlige helsetjenester, over hele 
Europa, påpeker han.
 
Sugerør for private
– Helsedirektivet er et brudd med viktige 
prinsipp for helsetjenestene. Vi går fra regulering 
til deregulering, fra demokratisk styring til at 
markedet styrer tjenestene, og fra offentlig til 
privat, sier Mimmi Kvisvik.
 – Helsedirektivet legger til rette for et felles, 
europeisk helsemarked. Private aktører har 
med dette fått et sugerør inn i de offentlige 
helsebudsjettene. Etter dette kommer sterke 
kapitalinteresser til å kjempe for en økende andel 
av landenes og de velbeslåttes «helsekroner», sier 
Roar Eilertsen fra De Facto.
 – I første omgang vil vanlige folk ikke merke 
så mye til dette. Men etter hvert som det blir økte 
problemer i helsesektoren og de private får lansert 
alle sine «alternativer», vil kampen om ressursene 
– leger, sykepleiere og alle andre helsegrupper – 
skjerpes. Valgfriheten vil gjøre det vanskeligere å 
få på plass gode, offentlige tjenester.
 Eilertsen mener direktivet også vil slå ut i 
arbeidslivet. 
 – Mer privat betyr mer konkurranse og mer 
press på arbeidstakerne. For noen blir det flere 
muligheter, men for de fleste blir det mer press på 
lønns- og arbeidsvilkårene.

Internasjonalt ansvarlig i Rødt: Arnljot Ask. 
Foto: Ingar Haug Steinholt.

Helsedirektivet: EUs helsedirektiv gjør helse til en vare. Foto: YAY Micro.

Daglig leder i De Facto: Roar Eilertsen. 
Foto: Brage Aronsen.

Leder i Fellesorganisasjonen: Mimmi Kvisvik. 
Foto: Fontene.

HELLAS
Brage Aronsen brage@roedt.no

– Mens EU, Den europeiske sentralbanken 
og IMF diskuterer nye kutt i offentlige 
budsjetter som betingelser for nye lån, 
må venstresida i Norge svare med å gå ut 
med solidariske handslag til det greske 
folket, sier internasjonalt ansvarlig i Rødt, 
Arnljot Ask.

– EU-toppene mener at Hellas trenger ytterligere 
lån på rundt 70 milliarder Euro for å hindre 
at økonomien bryter sammen, med alvorlige 
følger for Euroen og EUs krisepolitikk. Grekerne 
skal betale regninga med nye offentlige 
innstramninger, i tillegg til de siste 12500 
stilingene som sommerens avtaler påla dem å 
kutte innen nyttår, sier Ask.
 Attac Østerrike har regnet ut at 77 % av 
redningspakkene Hellas har fått siden 2008 
har havnet i den greske finanssektoren. Bare en 
femtedel av redningspakkene har nådd statskassa, 
men heller ikke disse pengene har kommet 
den greske befolkningen til gode. Nærmere 35 
milliarder Euro ble brukt til å betale renter, mens 
10,2 milliarder Euro gikk til forsvarsbudsjettet. 
Attac Norge har tidligere gått inn for at 
Oljefondet skal avskrive inntil 80 prosent av 
sine investeringer i statsobligasjoner og annen 
statsgjeld i Hellas som endelige tap. Ask er enig i at 
Norge må bidra til å hjelpe grekerne ut av krisa.
 – Den norske regjeringa bør tilby Hellas 
langsiktige rentefrie lån som alternativ til 
de nye kutt-lånene som EU, Den europeiske 
sentralbanken og IMF vil presentere, samtidig 
som de jobber for at IMF ettergir store deler av de 
lånene som allerede er gitt.
 Rødts greske søsterparti Syriza har bedt om 
hjelp til å organisere solidaritetsarbeid for Hellas. 
Ask oppfordrer fagforeninger, organisasjoner og 
enkeltpersoner om å gi direkte hjelp gjennom 
selvhjelpsorganisasjonen Solidaritet for alle som 
grekerne har etablert. Rødt bidrar som en start 
med 5000 kroner.
 – En humanitær krise rammer nå det greske 
folket, og en femtedel lever allerede under 
fattigdomsgrensa. Solidaritet for alle organiserer 
matvareutdelinger og har opprettet helsestasjoner 
flere steder i landet for distribusjon av medisiner 
og andre helsetjenester som stadig flere grekere 
ikke har råd til. Dette nettverket er åpent for alle, 
i motsetning til det som det rasistiske partiet 
Gyldent Daggry har etablert for etniske grekere.
 – Grekerne står nå i en kamp på liv og død. 
De slåss i første rekke mot en politikk som er i 
ferd med å rasere velferdssystemer i hele Europa. 
Støtte til grekerne er ikke bare solidaritet i 
praksis, men også hjelp til selvhjelp. Rødt bistår 
gjerne andre som vil yte praktisk hjelp gjennom 
pengestøtte, sier Ask.

Solidaritet 
med Hellas

Helse 
blir vare 
– uten 
debatt
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ARBEIDSLIV
Magne Hagesæter magne@roedt.no

– Sosial dumping i muraryrket er 
blitt eit så stort problem at norske 
ungdommar bør halde seg vekke frå 
yrket, seier «Oslos siste norske murar», 
Eirik Kornmo til Rødt Nytt.
Han tok fagbrev i 1980, då muraryrket var eit heilt 
anna enn i dag. Ifølge Kornmo var dette ei tid med 
fortsatt mange gode murarlag, kunnskapsrike 
fagfolk og gode lærlingordningar. Dette byrja å 
endre seg etter kvart som arbeidsinnvandringa 
til Noreg skaut fart på slutten av 80-talet. Dei 
siste 7-8 årene, og særlig dei siste fem åra, har det 
eksplodert. Skal ein tru Kornmo vil det knapt vere 
norske murarar igjen om fem år.
 
Flyktar frå Eurokrisa
Ifølge SSB registrerte 25500 seg som 
arbeidsinnvandrarar i Noreg i fjor, eit rekordhøgt 
tal.
 – Arbeidarane er frå land med økonomisk krise. 
Dei kjem frå usle kår og djup nød. Det er klart dei 
ikkje stiller krav når det kjem her. Eg kjenner ein 
pakistansk kokk som arbeider i Spania. Han har 
jobba 12 timar om dagen, sju dagar i veka, i mange 
år. For 35 kroner timen. Om han reiser på ferie 
mister han jobben og nokon andre overtar. Han 
ønskjer å komme til Noreg for å arbeide.
 – I dag er det ingen krav til at arbeidarane skal 
ha fagbrev. I enkelte bedrifter, som min, har vi det 
som prinsipp, men det store fleirtalet er ufaglærte. 
Det er som om eg skulle reise til england og tene 3 
millionar på å late som eg kunne noko eg ikkje kan.
 – Det er dette som er hovudproblemet, ikkje 
arbeidsinnvandring i seg sjølv, understreker 
han. Kornmo nemner at det i periodar på 80- 
og 90-talet kom arbeidsinnvandrarar med god 
kunnskap som hadde mykje å tilføre yrket.

Vikarbyråa dominerer
Kvar femte person som døydde på jobb i 2012 
var frå utlandet, ifølge Arbeidstilsynet. Bygg- og 
anleggsnæringa er den næringa med tydeleg flest 
dødsfall. Dødsfall førekjem 1.25 gongar oftare, 
medan arbeidsskader førekjem over dobbelt så 
ofte blant utanlandske arbeidarar som med norske 
arbeidarar, seier ein rapport frå Arbeidstilsynet frå 
september 2012.
 – Mangelen på fagbrev går sjølvsagt ut over 

tryggleiken, men òg kvaliteten på arbeidet. I 
restaurering av gamle fasadar er det eit stort 
problem at det blir nytta feil materialar.
 I 2000 vart utleigeforbodet avvikla, og det 
var startskotet på den nye og etter kvart svært 
profitable vikarbyråbransjen. Mellom 2004 og 
2008 skjedde det ei dobling i innleidd arbeidskraft 
og i 2010 var det 48 000 sysselsett i og gjennom 
denne bransjen.
 – På Finn.no er det berre eit par ledige 
stillingar som murar i heile landet, alle gjennom 
bemanningsbyrå. Desse bemanningsbyråa 
har heller ingen lærlingplassar. Og det er dette 
Kunnskapsministeren oppmodar ungdom til å 
utdanne seg til, seier Kornmo.
 
Lik utvikling i andre yrke
– For 6-7 år sidan trudde røyrleggjarar og 
elektrikarar at sosial dumping berre råka murarar, 
målarar, snekkarar og blikkenslagarar, no har 
dei sjølv dei same problema. Mange andre yrke 
følgjer etter i den same utviklinga: alt i frå NSB, 
drosjenæringa, buss og restaurant. Og dette er 
sjølvsagt ikkje på grunn av at arbeidsgjevarane er 
kulturinteresserte, seier han.
 – Om den nye borgarlege regjeringa vil satse 
endå meir på arbeidsinnvandring vil det vere 
spikaren i kista på dette faget. Dei som har kome 
inn på byggfag, bør rive inntaksbrevet i to og sende 
i retur til Kunnskapsministeren, for dei vil ende på 
Nav alle saman.
 Kornmo sitt einaste håp er at Noreg melder seg 
ut av EØS. 
 – Om trenden held fram vil EØS-avtalen kunne 
bli ei hovudsak i den neste stortingsvalkampen, 
meiner han.
 – I mellomtida vil eg oppmode alle foreldre 
om å skremme vekk borna sine frå å satse på 
muraryrket, avsluttar Kornmo.

Fagbrev: Murar Eririk Kornmo åtvarar unge mot å satse på muraryrket. Foto: Brage Aronsen.

Aktivist: Siri Jensen. Foto: Rødt Nytt.

Oslos siste norske murar: Eirik Kornmo. 
Foto: Jokke Fjeldstad.

FEMINISME
Maren Rismyhr maren@roedt.no

– Kvinnebevegelsen og kvinner 
i fagbevegelsen må samarbeide 
om vi skal få til endringer som er 
viktige for kvinners liv. Kvinner på 
tvers er en organisering som bygger 
bruer, på tvers av fagbevegelse og 
kvinnebevegelse. Sånn får vi et rom der 
kvinner fra disse bevegelsene møtes, 
blir kjent og utvikler felles forståelse 
og krav.
Slik forklarer Siri Jensen idéen bak Kvinner på 
tvers. Hun representerer Kvinnefronten og har 
vært koordinator for arbeidet med den årlige 
landskonferansen. Den tjuende i rekka avholdes 
denne høsten.
 – Fagbevegelsen skaper klassebevissthet og 
kvinnebevegelsen skaper kvinnebevissthet, sier 
Jensen. Begge deler handler om å skape motmakt 
mot de rådende maktforholda i samfunnet. De 
årlige konferansene bidrar til å bringe flere typer 
kvinnesaker inn i fagbevegelsen og faglige saker 
inn i kvinneorganisasjonene. Slik gjøres de til 
felles saker.
 – Fagbevegelsen er helt nødvendig for at 
arbeidsfolk skal kunne stå sammen for å oppnå 
og forsvare rettighetene sine. Fagbevegelsen har 
måttet legge vekt på enhet innad for å oppnå 
forandring. Samtidig har den historisk vært 
mannsdominert, ledet av menn og bygd på at 
menn er forsørgere og kvinnene forsørga. Det er 
noe av bakgrunnen for at det har vært vanskelig for 
kvinner å ta opp egne krav.
 – Kvinnebevegelsen er helt nødvendig for å 
reise kampen for kvinners felles krav. Kvinner 
har mange felles erfaringer som er forskjellige fra 
menns. Kvinnebevegelsen er nødvendig for å skape 
en felles forståelse for at kvinners lave lønn, deltid 
og det å bli utsatt for menns vold ikke handler 
om at den enkelte kvinne er svak, men at kvinner 
utsettes for undertrykking fordi de er kvinner, 
mener Jensen. Hun forteller at kampen for å heve 
kvinnelønna og for 6-timersdagen var bakgrunnen 
for Kvinner på tvers for 20 år siden.
 – Disse viktige to områdene har vi hele tida 
holdt på. Samtidig har Kvinner på tvers tatt 
opp temaer som spenner over hele bredden i 
kvinnekampen. Og vi prøver å jobbe på tvers av 
mange flere skiller mellom kvinner, blant annet  
mellom kvinner i offentlig og privat sektor og med 
minoritets- og majoritetsbakgrunn.
 Det er hundrevis av aktivister som gjennom åra 
har deltatt i arbeidsgruppa for konferansene som, 
sammen med konferansedeltakerne, har skapt 
og utviklet Kvinner på tvers. Les mer om årets 
konferanse og bestill jubileumshefte på www.
kvinnerpatvers.no.

Kvinner på tvers 20 år

Åtvarar unge mot å ta fagbrev
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Rødt sier nei til krig mot Syria
– Det er bra at man har unngått krig så 
langt, men trusselen om en ny USA-
ledet angrepskrig er langt fra over. 
Det er skremmende at de borgerlige 
partiene holder døren åpen for norsk 
støtte til en ny krig uten FN-mandat, 
sier Rødt leder Bjørnar Moxnes. 
Situasjonen i borgerkrigsrammede Syria vil bare 
forverres med et amerikanskledet angrep, tror 
Rødt-lederen. Han frykter at bombing fra NATO 
eller USA vil koste flere sivile livet og kan komme 
til styrke de mest ekstreme blant opprørsgruppene. 
Samtidig peker han på at Norge kan gjøre mye for å 
hjelpe Syria, uten å bruke vold.
 – Når vi ser bildene fra Syria, har vi selvfølgelig 
alle lyst til å handle raskt. Men hvis vestens 
reaksjon bare forverrer situasjonen, hjelper vi ikke 
de sivile.
 Moxnes foreslår at Norge tar initiativ til å stoppe 
våpenleveransene inn til Syria.
 – Strømmen av våpen som går inn til begge sider 
i konflikten forsterker konflikten, og Norge må 
gjøre mer for å få en slutt på det. I tillegg må vi få 
kontroll over vår egen våpenhandel. I dag selger 
vi våpen som enkelt kan ende opp i Syria via for 
eksempel Tyrkia.
 – Norge bør foreslå en våpenembargo, et forbud 
mot å selge våpen til partene som kriger i Syria. 
Kommer man ingen vei med det, må Norge på egen 
hånd stoppe salg av våpen til land der det er fare 

for at de kan ende opp i Syria.
 Moxnes frykter en ny borgerlig regjering kan 
føre Norge ut i en destruktiv krig i Syria uten FN-
mandat.
 – De borgerlige partiene har åpnet for å bli med 
på en krig mot Syria uten FN-mandat. Et slikt 
angrep vil være i strid med folkeretten, og vil bare 
gjøre konflikten vanskeligere å løse, avslutter Rødt-
lederen. 

Brage Aronsen
brage@roedt.no

Angrepet: Blitz-huset i Oslo. Foto: Brage Aronsen.

Frykter kutt: Nisjeavisene vil rammes hardt av de borgerliges 
kuttplaner. Foto: Brage Aronsen.

Rødt-leder: Bjørnar Moxnes. Foto: Brage Aronsen.

Frykter for kutt i 
pressestøtta

Fredag 6. september ble ungdommer ved Blitz-
huset i Oslo angrepet av to høyreekstremister. 
Gjerningsmennene skal ha gjort nazihilsen, ropt 
rasistiske slagord og angrepet ungdommer på 
utsiden av huset. En sekstenåring med tilhørighet 
til Blitz ble knivstukket under angrepet.
 – Politiet betrakter hendelsen som ren 
hatkriminalitet og ser svært alvorlig på saken, 
opplyser vaktleder Øyvind Torgersen ved 
krimvakta i Oslo politidistrikt til NTB. 
 De to gjerningsmennene er begge i tjueåra og ble 
pågrepet av væpnet politi i en leilighet i nærheten. 
De er nå siktet for legemsbeskadigelse med særlig 
farlig redskap. 
 Det er ifølge blitzerne selv ingen tvil om 
at angrepet var politisk motivert. «Rasisme 
forsvinner ikke ved å overse den, høyreekstreme 
handlinger blir vanskeligere å bekjempe om de 
usynliggjøres eller bortforklares. Vi oppfordrer 
alle til å stå sammen og forsvare retten til å stå opp 
mot rasisme uten å risikere liv og helse,» skriver 
Blitz på sin hjemmeside.

Brage Aronsen
brage@roedt.no

Kort tid etter valget rykket Fremskrittspartiets 
Ib Thomsen ut og varslet store kutt i pressestøtta. 
«Dagsavisen bør skjelve i buskene», uttalte 
FrP-politikeren. Aviser som Dagsavisen, 
Klassekampen, Nationen og Vårt Land går mot 
dårlige tider dersom de borgerlige partiene får 
det som de vil. Også en rekke lokalaviser vil få 
store problemer dersom kuttene gjennomføres. Av 
dagens pressestøtte på 287 millioner kroner, vil 
Frp kutte 180 millioner. Høyre går inn for et kutt 
på 100 millioner.
 Før valget ble oppropet Bevar norsk 
mediemangfold lansert som et forsvar for 
dagens pressestøtteordning. Initiativtakerne 
påpeker at nordmenn i mange år vært verdens 
mest avislesende folk, med en bred og sterk 
avisflora. «Fjernes 100 millioner fra pressestøtten 
utgjør dette 0,1 promille av statsbudsjettet. Vi 
mener dette kan få fatale konsekvenser for det 
mediemangfoldet vi har grunn til å være stolte av,» 
heter det i oppropet som har fått godt over 4000 
underskrifter.

Les mer og signér oppropet på mediemangfold.no

Brage Aronsen
brage@roedt.no

– Vi må ruste oss til fire år med 
knallhard kamp om hvordan det norske 
arbeidslivet skal fungere, sier faglig 
leder i Rødt, Joachim Espe.
En undersøkelse LO Aktuelt gjennomførte i august 
viser at ni av ti av delegater til LO-kongressen 
mener at konfliktnivået i arbeidslivet vil øke 
med en borgerlig regjering. Undersøkelsen ble 
gjennomført blant de som møtte som delegater 
på LO-kongressen i mai. 61 prosent av de spurte 
svarte på undersøkelsen. Espe, som selv er 
tillitsvalgt i Rørleggernes Fagforening, mener 
tallene viser at høyresida kan vente seg hard 
motstand i arbeidslivsspørsmål.
 – Resultatene fra denne undersøkelsen vitner 
om en offensiv fagbevegelse som ikke har tenkt til 
å gi de borgerlige fritt leide til å rasere den norske 
modellen i arbeidslivet. Det er helt nødvendig. Vi 
vet av erfaring at de borgerlige partiene ønsker å 
vanne ut arbeidstidsbestemmelsene og åpne for 
flere midlertidige ansettelser. Rødt har ikke vært 
fornøyd med Arbeiderpartiets innsats for å bevare 
faste ansettelser i hele stillinger som hovedregel 
i norsk arbeidsliv, men det er ingen tvil om at 
det kommer til å bli mye verre med en borgerlig 

regjering, sier Espe.
 – Vi går inn i en periode der fagbevegelsen 
ikke må være redd for å bruke streikevåpenet og 
sette makt bak krava. Alternativet er et arbeidsliv 
uteleukkende regulert av arbeidsgivernes 
styringsrett. 
 To av tre av LO-kongressens delegater tror at 
arbeidslivet kommer til å bli det området der 
det ville bli størst endringer. Over 94 prosent av 
delegatene mener disse endringene kommer til å 
bli negative. 

Brage Aronsen
brage@roedt.no

Faglig leder i Rødt: Joachim Espe. Foto: Jokke Fjeldstad.

Høyreekstreme 
angrep Blitz-huset

Tillitsvalgte tror konfliktnivået vil øke 

Fagbevegelsen: Ruster til kamp mot høyrepolitikk. Foto: Scanpix.
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Ruster til kamp 
mot de borgerlige

Generalsekretær: Marie Sørhaug. Foto: Anja Rolland.

RØD UNGDOM
Tora Ask Fossen tora@sosialisme.no

Bare to uker etter valget braker 
det løs med aktivistkonferanser i 
Rød Ungdom. Den nest siste helga 
i september samles nye og gamle 
aktivister til en konferanse full av 
seminarer, innledninger, diskusjoner og 
workshops.
Bare to uker etter valget braker det løs med 
aktivistkonferanser i Rød Ungdom. Rød Ungdom 
har fått rundt 175 nye medlemmer i løpet av 
valgkampen, og nest siste helga i september 
samles nye og gamle aktivister til en konferanse 
full av seminarer, innledninger, diskusjoner og 
workshops.
 – Dette blir perfekte samlinger for nye 
medlemmer, sier Marie Sørhaug, generalsekretær i 
Rød Ungdom.
 Hun forteller at konferansene er lagt opp slik 
at nye medlemmer skal få et innblikk i hva Rød 
Ungdom er og står for, og hvilke muligheter 
hvert enkelt medlem har for å bli aktiv. Sørhaug 
trekker frem viktigheten av å ha skolerte folk i Rød 
Ungdom, nå som vi får en borgerlig regjering.
 – Vi trenger kunnskapsrike medlemmer som 
kan snakke høyresida midt imot når de går inn for 
privatisering, oljeboring og angrepskrig, sier hun.
 Innledningene og diskusjonene vil handle om 
alt fra sosialisme til skolepolitikk, miljøkamp, 
feminisme, krig og antirasisme.
 Men det er ikke bare politisk skolering som står 
på programmet for aktivistkonferansene. Det blir 
også workshops for å lage aksjoner, arrangere 
konserter og drive lokallag.
 – Rød Ungdom er opptatt av å skape forandring 
på grasrotnivå, og for å få til det er vi nødt til å 
drive aktivt politisk arbeid, sier Sørhaug.
 – Da holder det ikke bare å lære om politikken 
vår, vi ønsker også at medlemmene skal omsette 
ord til handling.
 Aktivistkonferansene arrangeres i Tromsø, 
Trondheim, Bergen og Oslo fra fredag 20. til 
søndag 22. september. Konferansene er åpne for 
alle medlemmer i Rød Ungdom og alle som er 
interesserte. 
 Det er mer enn bare aktivistkonferansene 
som står på Rød Ungdoms program for høsten. 
Ungdomsorganisasjonen fyller 50 år, og det skal 
ikke gå ubemerket hen. 1. - 3. november skal 
Rød Ungdom feire seg selv. Det blir arrangert 
en konferanse hele helgen, og en stor fest på 
lørdagen. På konferansen blir det innledninger 
om og tilbakeblikk på alle de sakene Rød 
Ungdom har vunnet og kjempet for opp gjennom 
årene. Blant disse sakene er kampen mot norsk 
deltagelse i Irak-krigen, Rød Ungdoms bidrag til 
å bygge en stor motstandsbevegelse mot norsk 
EU-medlemskap, bøllekursene Rød Ungdom 
har arrangert for rundt 20 000 norske jenter, og 
kampen for leksefri skole. For å nevne noe. 
 Les mer og meld deg på aktivistkonferanse 
og jubileumsfest på rødungdom.no

RØD UNGDOM
Tora Ask Fossen tora@sosialisme.no

Tross i skuffende valgresultater, viste 
Rød Ungdoms innsats i skolevalget at 
Rødt har en generasjon ungdommer 
som vil være en stor ressurs for partiet 
i årene framover.
Rød Ungdoms valgkampansvarlig, Linn-Elise 
Øhn Mehlen, vedgår at det var en stor skuffelse 
at Rødt ikke fikk innpass på Stortinget, men hun 
er stolt av medlemmene i Rød Ungdom som har 
stått på stand, sittet i skoledebatter, vervet nye 
medlemmer og overbevist tusenvis av elever om å 
stemme Rødt. Med 3,7 prosent nasjonalt var ikke 
framgangen fra forrige skolevalg spesielt stor, men 
resultatet var godt nok til å tangere resultatet fra 
1993, det året Rødt kom inn på Stortinget med 
Erling Folkvord.
 – Rødt gjør det bedre i skolevalget enn i det 
ordinære valget, og det tolker jeg som at vi er et 
parti for framtida, sier Mehlen.

Framgang i Oslo
Hvis skolelevene fikk bestemme, hadde Rødt 
kommet inn på Stortinget både fra Oslo og fra 
Oppland. Med en oppslutning på 5,9 prosent i Oslo, 
var Rødt det partiet som hadde størst framgang i 
hovedstaden.
 – Det er mange gode enkeltresultater som viser 
at Rød Ungdom har dyktige debattanter, sier 
Mehlen.
 På Nord-Gudbrandsdalen videregående skole 
på Otta fikk Rødt en oppslutning på hele 38,8 
prosent, som gjorde det til det største partiet, og på 
Bjørnholt videregående skole i Oslo ble Rødt neste 
største parti med 27,6 prosent.
 – Det var ikke vår innsats som gjorde at 
valgresultatet ikke ble som vi hadde håpet 
på. Denne valgkampen har bidratt til å bygge 
organisasjonen, og har gjort oss enda klarere for 
den krevende tida vi nå går inn i.

Vil jobbe for forandring
Mehlen trekker fram hvor viktig det blir med 
et sterkt Rød Ungdom som motkraft til den nye 
borgerlige regjeringa.
 – Dette blir ei regjering som vil rasere mange 
av de gode sidene ved velferdsstaten Norge, og 
vi må stå sammen med de andre partiene på 
venstresiden om å motarbeide planene deres, sier 
hun.
 – Rød Ungdom skal selvfølgelig kjempe for å 
bevare det som er bra med det norske samfunnet, 

men enda viktigere er det å jobbe for forandring. Vi 
nøyer oss ikke med status quo, men skal fortsette 
å stå på for bedre arbeidsrettigheter, likelønn, fritt 
Palestina, antirasisme og leksefri skole, for å nevne 
noe.
 Mehlen mener at nettopp dette med forandring 
er noe som skiller Rødt fra partiene på Stortinget.
 – Rødt er et parti som har større drømmer enn 
Stortingsplass. Det å ikke være på Stortinget er et 
hinder for å få gjennomslag for vår politikk, noe 
som er veldig trist. Men skorter ikke på fightervilje.

Uforløst potensiale
Rød Ungdom blir 50 år i høst, og i 46 av de årene 
har Rødt (Rød Valgallianse fram til 2007) stått 
utenfor Stortinget. Mehlen påpeker hvor viktig 
partiet likevel har vært i løpet av denne tiden, blant 
annet når det gjelder internasjonale spørsmål.
 – Rødt er i dag det eneste fredspartiet i Norge, 
sier hun, og trekker fram at Rød Ungdom har stått 
i bresjen for store antikrigsbevegelser, og var de 
første i Norge til å anerkjenne Palestina.
 Av andre saker nevner Mehlen feminisme og 
skolepolitikk. Rød Ungdom tok initiativ til Ungdom 
mot retusjert reklame, en kampanje som resulterte 
i en utredning fra myndighetenes side om 
hvorvidt retusjert reklame bør merkes eller ikke. 
Rød Ungdom var også initiativtakerne til gratis 
skolebøker, og har satt leksefri skole på dagsorden.
 – Alt dette viser at Rødt og Rød Ungdom spiller 
en viktig rolle i det norske samfunnet, med eller 
uten stortingsplass. Vi representerer noe som de 
andre partiene ikke har, og jeg tror vi har mye 
uforløst potensiale.

Rød Ungdom: RU er 50 år i 2013 men har blikket festa mot framtida. Foto: Åsmund Sunde Valseth.

En bevegelse for

framtida

Valgkampansvarlig: Linn-Elise Øhn Mehlen. Foto: Anja 
Rolland.

AKTIVISME

VALGKAMP



ABONNÉR GRATIS PÅ www.roedt.no

Rødt står på arbeidstakernes side. Er du opptatt av 
faste ansettelser, lik lønn for likt arbeid og kampen 
mot sosial dumping? Ønsker du et samfunn der 
folkemakt er viktigere enn pengemakt? Bli med i Rødt! 
Rødt, Osterhaus’ gate 27, 0183 Oslo / roedt@roedt.no  / www.roedt.no / 22 98 90 50

Bli medlem i Rødt!

Abonnér grAtis på www.roedt.no

Rødt står på arbeidstakernes side. Er du opptatt av 
faste ansettelser, lik lønn for likt arbeid og kampen 
mot sosial dumping? Ønsker du et samfunn der 
folkemakt er viktigere enn pengemakt? Bli med i Rødt! 
Rødt, Osterhaus’ gate 27, 0183 Oslo / roedt@roedt.no  / www.roedt.no / 22 98 90 50

Bli medlem i Rødt!

Tips oss om aktuelle arrangementer! 
Send en e-post til  brage@roedt.no.

Send SMS: 
RØDT + navn 
og adresse 

til 2434

Ny bok av Erling Folkvord:
BYRÅDEN MOT 
HJELPEPLEIEREN

Lindebergsaken: Hvorfor tråkker 
eldrebyråden i Oslo så brutalt på 
en ansatt?

ny utgAve Av 
tidsskriftet 
rødt

Les blant annet Michael Lebowitz om å bygge 
sosialisme for det 21. århundret, Geir Hem 
om marxisme og økologisk økonomi, Boye 
Ullmann om COOP-saken og kampen mot 
sosial dumping og Jenny Dahl Bakken om den 
baskiske frigjøringsbevegelsen.

Bestill på mArxisme.no

1 års
abonnement
285,-

«Står du på farten til Palestina og lurer på 
om du skal ha med deg en på lomma? Gjør 
deg da kjent med denne nette håndboka til 
Erik Skare. Den vil være en nyttig venn på 
tur en selv om du har vært der før.»
 – Peter M. Johansen, utenrikskommentator 
i Klassekampen

Kjøp boka på mArxisme.no

Ute nå!
295,-

pAlestinA - 
ei politisk 
reisehAndbok

Kun
135,-

Kjøp boka på mArxisme.no

Løssalg 
75,-

hvA skjer?
6. september
popvenstre!  
pArtilederdebAtten
Litteraturhuset, Oslo. www.rødt.no/oslo

9. september
stortingsvAlg
Hele landet. www.valg.no

1. - 2. oktober
los konsernkonferAnse
Sørmarka. www.lo.no

3. - 4. oktober
los utdAnnings-
konferAnse
Sørmarka. www.lo.no

3. - 5. oktober 
ArbeiderhistorieseminAr
Folkets hus, Stavanger. www.aof.no

5. - 6. oktober
nei til eus 
kvinnekonferAnse
Nova hotell, Trondheim.  
www.neitileu.no

1. - 3. november 
rød ungdoms 50-årsfest
Oslo. www.rødungdom.no

 Annonse: Annonse:

 Annonse:

 Annonse:

Tips oss om aktuelle arrangementer! 
Send en e-post til  brage@roedt.no.

Send SMS: 
RØDT + navn 
og adresse 

til 2434

HVA SKJER?
1. - 2. oktober
LOS KONSERNKONFERANSE
Sørmarka. www.lo.no

3. - 4. oktober
LOS 
UTDANNINGSKONFERANSE
Sørmarka. www.lo.no

3. - 5. oktober
ARBEIDERHISTORIESEMINAR
Folkets hus, Stavanger. www.aof.no 

5. - 6. oktober
NEI TIL EUS 
KVINNEKONFERANSE
Nova hotell, Trondheim. 
www.neitileu.no

1. november
THE MISSING PEACE - OSLO 
ACCORD 20 YEARS AFTER
Chateu Neuf, Oslo. www.
palestinakomiteen.no 

1. - 3. november
RØD UNGDOMS 50-ÅRSFEST
Oslo. www.rødungdom.no

En avslørende og medrivende 
innsidefortelling om endringene 
i helsesektoren de senere årene. 
Boka skildrer prosessen som 
førte fram til sammenslåingen 
av Riks- og Radiumhospitalet, 
Ullevål og Aker sykehus til 
Oslo Universitetssykehus, og 
den følger fusjonsprosessen 
videre fram til i dag. Forfatteren 
kommer med skarp kritikk av 
hvordan prosessen har foregått, 
og skildrer et spill preget av 
skjulte maktkamper og lukkede 
beslutningsprosesser.

KJØP BOKA PÅ MARXISME.NO

+400
Rødt har fått over 400 nye medlemmer i 
løpet av valgkampen. Bli med du også!

 ANNONSE:
 ANNONSE:

Tilbud!
199,-


